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LÍDICE ROBINSON, mezzosopranistka z Ekvádoru,
(angažmá Teatro Colón Buenos Aires – Argentina),
bude zpívat v programu „Děkovného koncertu PRO LIDICE“
v sobotu 9. června 2012 od 20.00 hodin u muzea Památníku Lidice.
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ŽENY, KTERÉ SE JMENUJÍ LIDICE, LAS MUJERES QUE SE LLAMAN LIDICE
připravil: Zdeněk Fous

Lídice Robinson je operní pěvkyně z Ekvádoru a v loňském roce se začala kamarádit s dětmi
z pěveckého sboru DUHA, který vede paní vychovatelka Anna Holeyšovská. Děti mají v družině
nástěnky s fotografiemi Lídice Robinson. Paní vychovatelka pravidelně vyvěšuje nová psaníčka,
která si mezi sebou Lídice s DUHOU vyměňují. (Jsem jejich „dvorní-školní“ překladatel.)
„Duháci“ poslali pro Lídici fotografii, kde jí mávají na pozdrav. Od Lídice obdrželi fotografii
z březnového setkání se svou maminkou, která žije v Ekvádoru. Lídice měla ve městě Quito velký
koncert v Národním divadle. Zpívala ve své vlasti devátou symfonii Ludwiga van Beethovena.
V červnu 2012 bude Lídice zpívat se sborem DUHA v Lidicích.
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LÍDICE ROBINSON –
mezzosopranistka z Ekvádoru v angažmá
Teatro Colón Buenos Aires - Argentina

je od středy 4. dubna 2012 kmotrou dětského pěveckého sboru DUHA při školní družině
ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě.
Sbor DUHA vede: Anna Holeyšovská
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JUBILANTI V KVĚTNU
Jaroslava Mikolášková
Libuše Slavíková

7. 5.
7. 5.

84 let
70 let

Květuše Muláková
Pavel Horešovský

24. 5.
25. 5.

81 let
70 let

Vážení přátelé, přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

OPUSTILA NÁS NAVŽDY LIDICKÁ ŽENA
paní Jiřina Vachterová, rozená Zbrojková. Zemřela po dlouhé nemoci dne 2. dubna 2012 ve věku
nedožitých 91 let.
Pozůstalým vyjadřujeme projev nejhlubší účasti nad bolestnou ztrátou, která je postihla.

PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji obecnímu úřadu za dárek k mým narozeninám, který mi předala paní Veronika Kellerová.
Dále děkuji ČSBS za dárek předaný paní Marií Šupíkovou a Janou Hanzlíkovou. Za blahopřejný
dopis děkuji JUDr. Červenclovi. Moc mě všichni potěšili.
Libuše Součková, Lidice

INFO RMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
• Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informovala o výsledku našeho, mnohdy, úporného
snažení. Rozhodnutím Středočeského kraje obec Lidice obdržela z Fondu rozvoje obcí a měst
3.028.000,- Kč na rekonstrukci chybějících chodníků v západní části obce. Je to skutečně
symbolické, že v roce, kdy oslavíme 65 let od položení základního kamene a 70 let od vypálení
obce Lidice, se zhruba po 15 letech dočkáme výrazného zlepšení naší, jinak, malebné obce.
Veronika Kellerová - starostka

DĚTSKÝ DEN V LIDICÍCH
• Obecní úřad Lidice, Sokol Lidice a Mateřské centrum Lidičky zvou všechny děti a jejich rodiče
na již tradiční Dětský den, který se bude konat 2. června 2012 od 9.00 hod. na fotbalovém hřišti
v Lidicích. Přijďte se pobavit a užít si spoustu legrace. Pro děti je připraveno mnoho soutěžních
a sportovních disciplín i sladkých a věcných odměn. Pozvánku s programem obdržíte do Vašich
poštovních schránek. Přijďte, těšíme se na Vás!

PODĚKOVÁNÍ OD NAŠICH (přespolních) ČTENÁŘŮ
• Dobrý den, milý Zdeňku, doufám, že se ti daří lépe. Už jsem dostala lidický Zpravodaj. Mám
z něho velkou radost. Moc děkuji. Byla jsem i vzrušena, když jsem obálku otevřela. Z takové dálky
mi přišla pošta. Prohlížím si všechny stránky s hezkými fotografiemi a podivuji se nad českým jazykem. Chtěla bych umět češtinu ☺. Posílám ti z krásné Venezuely velký polibek a objetí.
Lídice Enerlein Cárdenas Zea (24. 3. 2012)
• Zdeňku, moc děkuji za zaslaný Zpravodaj. Přicházím popřát Vám i ostatním členům Obecního
úřadu v Lidicích. Hezké prožití svátků velikonočních. Zdraví a pohodu přeje
Anežka Hřebejková (Řeporyje 2. dubna 2012)
• Poznámka redakce: čtenářce našeho Zpravodaje paní Anežce Hřebejkové (80 let) byl
v Pelhřimově 27. ledna 2012 udělen agenturou DOBRÝ DEN certifikát o vytvoření českého rekordu
za největší počet ručně vyrobených textilních panenek pro UNICEF - projekt „ADOPTUJ PANENKU
A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ“. Cílem projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou
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očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě - panenka.
1.200 panenek, které v průběhu let 2007 – 2011 vyrobila, umožnilo ochránit před rizikem úmrtí
stejný počet dětí v méně vyvinutých zemích světa. I její zásluhou počet dětí, které umírají
na nemoci, kterým se dá očkováním zabránit, stále klesá. Paní Anežce Hřebejkové děkujeme
za záslužnou práci pro druhé.

Z P R Á V Y Z O Á Z Y text i foto: Libuše Doušová - OÁZA Lidice

Tak vám všem, kdo jste nám drželi palce, musíme poděkovat. Ve Sládečkově muzeu jsme
sice nevyhráli, ale na výstavě jsme.
Zato jsme získali dvě ceny z prvních tří za foto
našich vánočních stromečků. Soutěž byla
v Kněževsi u Prahy. Tam teď bude soutěž
o nejhezčí Velikonoční vejce. Tak, to se nám

hodí. Určitě se zúčastníme. Různá zdobení
jsme dělali na našich odpoledních sedánkách.
Vše, co jsme vytvořili, jsme měli u nás v Oáze
na prodejní výstavě. Ta byla moc pěkná. Byly
zde velikonoční výrobky, keramika, proutí,
obrázky, kosmetika i pletené oděvy. Každý kdo
se přišel podívat, tak si to určitě užil.

VÝTVARNÉ DÍLNY V LIDICKÉ GALERII - sobota 19. května 2012
Jak se žije v ZOO - práce různými technikami.
Dílny probíhají od 14.00 do 15.30 hodin v budově
Lidické galerie.
Poplatek za dílnu je 20,- Kč.
Pracovní oblečení nutné.
Vzhledem k omezenému počtu míst rezervujte
na: borova@lidice-memorial.cz,
tel. Marie Borová 312 253 063, 739 562 267
nebo osobně v recepci Lidické galerie.

ZAHÁJENÍ HLAVNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZÓNY V LIDICÍCH PROBĚHLO
POD TAKTOVKOU MLADÝCH - http://www.lidice-memorial.cz/, foto: Jaroslav Tauber, PL
Čtvrtek 29. března byl ve znamení programů, které měly návštěvníkům zpříjemnit zahájení hlavní
sezóny v Památníku Lidice. A pokud je v titulu této zajímavosti uvedeno, že zahájení proběhlo
pod taktovkou mladých, není v tom žádná nadsázka. Již po 14. hodině se rozezněly pietním
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územím hlásky dětí z družiny při ZŠ
a MŠ Oty Pavla v Buštěhradu. Pod vedením
paní Anny Holeyšovské přivítalo více jak třicet
dětí jaro zpěvem a básničkami před sousoším
lidických dětí a na dalších dvou zastaveních,
aby v závěru programu děti hodily Moranu
do potoka Lidice a symbolicky tak zahnaly zimu
od nás.
V 17.00 hodin začala dlouho očekávaná vernisáž
nové expozice výtvarného umění v přízemí Lidické galerie. Při této akci, které se zúčastnila
náměstkyně ministryně kultury, primátor Kladna
a řada dalších významných hostů z České republiky i z Německa, mělo opět hlavní slovo
mládí, zosobněné v nové kurátorce sbírky
Mgr. Lubě Hédlové. Expozice je, podle mínění
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odborníků, zdařilá a konečně lze tento bývalý
kulturní dům považovat za galerii. Závěr dne
patřil opět mládí, a to jak při představení
„Exulant z říše slůvek lásky“, jehož účinkující
i autor veršů mají průměrný věk pouhých 28 let,
tak i při následném koncertu.
Definitivní tečku za náročným dnem udělala
skupina M. Písaříka AKUSTIK, která strhla
mladé i starší diváky skvělou hudbou
a mladistvým provedením.
Není divu, vždyť i členové skupiny jsou lidé
velmi mladí. Je potěšitelné pro přeživší lidické
tragédie i pro pracovníky Památníku Lidice, že
v mladé generaci je naděje a záruka uchování
tohoto místa v paměti i srdcích široké veřejnosti
na další léta.

OHLÉDNUTÍ ZA 7. SEZÓNOU LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ
http://www.lidice-memorial.cz/
Po skončení již sedmé sezóny LZV se hodí učinit alespoň malou rekapitulaci této doplňkové aktivity
Památníku Lidice, která od podzimu roku 2005 v zimním období pravidelně oživuje prostory Lidické
galerie. Celkem se uskutečnilo 25 představení, které navštívilo 2204 diváků, což představuje
průměrně 88 diváků na představení. Největším tahákem této sezóny byla divácky vděčná Křesla
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pro hosta, ve kterých se na pódiu vystřídala
plejáda špičkových osobností našeho kulturního
a společenského života.
V Lidicích se tak mohli diváci setkat, kromě
mnoha dalších, s takovými esy, jako jsou
Zdeněk Svěrák, Jiří Menzel, Josef Klíma, Michal
Horáček, Jaromír Nohavica, Viktor Preiss
a kardinál Dominik Duka. Nepochybně je velkou
zásluhou pořadatelů, že tyto osoby, které
v podobných pořadech účinkují jen zřídka,
do Lidic získali.
V této souvislosti nelze opomenout další
kuriozitu, kterou jsou zpovědi profesionálních
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moderátorů Roberta Tamchyny a Jana Krause,
a další zajímavostí bylo moderování dvou
Křesel pro hosta charizmatickým Zdeňkem
Mahlerem! Nesmíme však zapomenout ani
na špičkové koncerty klasické či jazzové hudby
a vynikající představení "Poprvé vdaná"
s Tatjanou Medveckou, oceněnou v minulosti
za tuto roli Cenou Thálie.
A sotva skončil jeden ročník, už se připavuje
osmý ročník v pořadí. Ten bude zahájen v říjnu
2012 Křeslem pro jubilanta Václava Hudečka,
na něho naváží Vladimír Remek, Tereza
Kostková a další osobnosti veřejného života.

MŠ LIDICE - VÍTÁNÍ JARA text: Soňa Macháčková, foto: Lenka Dudková

Ve středu 21. března 2012 jsme s dětmi a rodiči
vynesli paní Zimu a přivítali jaro.
Předcházelo tomu povídání o zvycích, které se
dříve dodržovaly, o přírodě, která se začíná
probouzet a především výroba paní Zimy, Smrtky, nebo Moreny, jak se symbolu říkalo. Děti si
vyrobily malou smrtku ze slámy, aby ji mohly

hodit do potůčku.
Odpoledne jsme pak vyrazili za podpory rodičů
a babiček k potůčku, kde jsme naházeli
slaměné panenky do vody a děti dostaly vrbový
proutek, na který si uvázaly mašličku – Létéčko,
který si pak donesly domů, jako znak
nastávajícího jara.

VERNISÁŽ 40. MDVV LIDICE - 30. května 2012 http://www.lidice-memorial.cz/
9.00 - 15.00 - zahrada - zábavné hry Studia volného času LABYRINT Kladno a výtvarné dílny
9.30 - 10.00 - zahrada - nácvik předávání cen (pouze ocenění medailisté)
10.20 - 10.45 - zahrada - hudební vystoupení Anny Vágnerové
11.00 - 12.00 - zahrada - slavnostní předávání ocenění
12.20 - vchod do LG - sřestřižení pásky a otevření expozice
12.40 - restaurace - raut
13.15 - 14.00 - zahrada - představení divadla Dellarte
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OHLASY DIVÁKŮ NA POŘADY
„LIDICKÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ“
20. března 2012 od 18.00 hodin - Lidická galerie
Křeslo pro Jaromíra Nohavicu. Večerem provázel Jan Mikeš.

• Vážený pane řediteli, včerejší vystoupení Jaromíra Nohavici mě opět přesvědčilo, kolik
schopných, úžasných a skromných lidí máme. Hltala jsem jeho slova tak, že jsem chvílemi přestala
dýchat. Píseň Minulost mě doslova rozplakala. Jsem mu vděčna za finanční dar pro festival „Světlo
za Lidice“, moc si toho vážím a dětem to samozřejmě budu tlumočit.
Už dnes jsme si celou hodinu hudební výchovy v devátém ročníku o něm povídali a zpívali jeho
písničky. Divila jsem se, kolik jich znají. Včerejší pořad byl pro mne velkou inspirací.
Děkuji. Eva Moučková, Kladno
• Vážený pane řediteli, k Vašemu hodnocení včerejšího pořadu s panem Jarkem Nohavicou, nelze
již nic dodat. Byly to okamžiky a prožitky velmi silné, lidsky čisté a oboustranně srdečné. Patřičně
jsme si tohoto setkání užívali!
Velký dík ! Kovačíkovi, Lidice
• Dobrý den pane řediteli, děkujeme za uspořádání Křesla pro J. Nohavicu. Byl to pro nás večer
velmi příjemný i poučný. Já jsem si užila krásnou češtinu a propadla se v čase do studentských let.
Ještě ten večer, či spíše tu noc, jsme si na internetu našli překlady Mozarta a poslouchali
i přemýšleli. Byl to pro naši rodinu silný zážitek neb poslouchání (nejen Mozarta) a doplňování
informací pokračuje.
Jsem ráda, že nám bylo umožněno potkat se s moudrým člověkem, který několika málo dobře
volenými slovy dokázal připomenout, že se máme dobře.
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Nějak na to, možná pod vlivem negativně laděných zpráv, zapomínáme.Takže ještě jednou velmi
děkujeme.
Müllerovi, Buštěhrad
• Dnes jsem si přála, aby večer nikdy neskončil. Bylo to prostě skvělé. Gabriela Havlůjová, Kladno
• Vážený pane řediteli, děkujeme Vám za mimořádný večer z nejúžasnějších, prožitý v přítomnosti
Vašeho báječného hosta, významného hudebníka, skladatele a textaře, Jaromíra Nohavici – písničkáře s velkým srdcem a duchem, prostoupeného energií, obdařeného darem nadání
a inteligencí. Proud rozmanitých, zasvěcených otázek skvělého, příjemného moderátora Jana
Mikeše propojoval vyprávění Vašeho hosta a otevíral jeho nitro.
S neuvěřitelnou citlivostí vnímal Lidice a my jeho hluboké úvahy. Skromně a kultivovaně hovořil
o inspiraci, daru nadání a popularitě. Dokázal vysvětlit, že umělec sám pozná, zda je se svým dílem
spokojen. Z 350 vlastních písní – textů a hudby – zůstanou ty, které se trvale zapíší. Během 30 let
svého působení vytvořil výrazný článek v řetězci osobností, který pevně zapadá do mozaiky našeho
bytí a vede...
Dovolím si použít slova mé maminky, akademické sochařky Marie Uchytilové „z hlubiny dávných let,
do hlubin budoucích časů“. Vyprávění prostoupené autorskými písněmi s vlastním kytarovým doprovodem natolik potěšilo diváky, že prvně, co navštěvujeme Lidické zimní večery jsme zažili potlesk ve stoje. Děkujeme Vám, pane řediteli, za vzácný prožitek.
S úctou Klánovi z Plzně

PŘECE SI NEMOHU ODVÉZT PENÍZE Z LIDIC
Publikováno na http://www.lidice-memorial.cz/: 21. 3. 2012. Foto: Martin Homola
„Přece si nemohu odvézt peníze z Lidic“, to byla
slova Jaromíra Nohavici, když podepisoval
smlouvu před vystoupením v Lidicích,
v oblíbeném Křesle pro hosta. A hned
přemýšlel, na jakou aktivitu Památníku Lidice by
svůj honorář jako dar věnoval. Velice rychle se
rozhodl, že to bude celostátní přehlídka
dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“
s Anetou Langerovou, tedy oblast jemu velice
blízká.
A potom se odebral na prohlídku právě
dokončované nové stálé expozice výtvarného
umění v přízemí galerie. Když se vrátil, vyjádřil
neskrývané nadšení a překvapení s jakými díly
se zde mohl setkat a jak vkusně a logicky je
nová expozice instalovaná.
Když přesně v 18 hodin vstoupil do sálu Lidické
galerie, přivítal ho bouřlivý potlesk do
posledního místa zaplněného improvizovaného
hlediště. Vzápětí začal Jaromír Nohavica
odpovídat na zajímavé otázky moderátora

večera Honzy Mikeše, a diváci ztichli a věnovali
až posvátnou pozornost moudrému vyprávění
našeho vpravdě národního barda. Jakmile však
hrábl do strun kytary a zazpíval známou i méně
známou píseň, byl vždy odměněn bouřlivým
potleskem vděčného publika.
V závěru se J. Nohavica, s využitím úvodního
motta spisovatele Julese Verna z románu Tajuplný ostrov - "Klesáme? Stoupáme!", přenesl
do současných společenských i hospodářských
problémů a zdůraznil, že přes všechny dílčí
problémy se v této zemi máme nejlépe v celé
její tisícileté historii a současně připomněl
jedinečnost a trvalost naší krásné češtiny.
Po závěrečné skladbě „Kometa“, dalším přídavku a nádherném zpěvákovu gestu předání
kytice růží jedné z přítomných lidických pamětnic, poprvé v sedmileté historii Lidických zimních večerů, diváci povstali a bouřlivým potleskem odměnili Jaromíra Nohavicu za nevšední
a neopakovatelný umělecký i duchovní zážitek.
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POEZIE NA VOLNÉ NOZE - z knihy autorských básní a ilustrací dětí
buštěhradské školní družiny - listopad 2011
uspořádala a fotografovala: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ZŠ a MŠ Oty Pavla

8 číslo velké je,
8 číslo velké je,
osobně se rýmuje.
8, 9, 10, 5, to je
vlastně celý svět.

Jaro
Jaro, léto, podzim, zima,
jde to k sobě, je to príma.

1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, to je
přece kazi svět.
1, 2, 3, 4, 5, kočka
leze po kamnech.

Veverka
Šla veverka kolem vody,
vzala s sebou nějaké hody.
Sladké, slané, kyselé,
je to přeci veselé.

.

Karolína Řepová
7 let

10
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3. část - POVÍDÁNÍ NEJEN O KNÍŽKÁCH se Slávkou Kopeckou
spisovatelkou, nakladatelkou, kamarádkou, sousedkou a lidickou občankou z Oradourské ulice.
rozhovor připravuje: Zdeněk Fous
• Slávko, další otázky do našeho povídání se
mi téměř nabízely samy, protože jsem tě
v neděli 25. března 2012 od 5.00 – 8.00 hodin
poslouchal v rozhlase na stanici „Dvojka“
v pořadu Dobré ráno Česko.
Vím, že je to velký skok ve vyprávění
od tvých předků k rozhlasu, ale myslím si, že
je to aktuální příležitost, a ke knížkám se můžeme vrátit ještě kdykoliv.
Pověz mi něco o rozhlasu. Však o mně víš,
že jsem od dětství vyrůstal u táty
v truhlářské dílně právě u rádia, takže mám
vycvičené ucho. O tobě mohu říci, že máš
příjemný hlas pro mikrofon a navíc umíš
udělat pro posluchače dobrou pohodu.
• Pozor s tou chválou, Zdeňku. Příjemný hlas je
v rádiu pouhý předpoklad k nějakému dalšímu
výkonu… Mám ale rozhlas taky moc ráda.
Od dětství, kdy jsem poslouchala pohádky. Ležela jsem s tátou na kanapi v kuchyni, máma
sklízela nádobí po nedělním obědě a Růžena
Nasková svým líbezným hlasem vyprávěla napínavý příběh o Jiříkovi a hadovi, který mluvil…
Celý profesionální život jsem pracovala v novinách, v psaných médiích - a k rozhlasu jsem se
dostala až na stará kolena. Moc mě ta práce
bavila a baví! Je to vzrůšo, protože mám na starosti přímé vysílání, tři hodiny v nedělním ranním bloku Dobré ráno na dvojce. Od pěti
od rána do osmi takříkajíc nezavřu pusu…
snažím se vlídným slovem s posluchači sdílet
nedělní ráno. Bez stresů z čehokoliv, hlavně
bez politiky, strastí a starostí…
Zkrátka zvesela (nikoliv ale hloupě) společně
na vlnách rozhlasu vyrážíme do nového dne!
A protože se ráda směju a nedělá mi problém
mluvit s lidmi… je to i pro mě nejen napínavé,
ale také zábavné.
• Po třech letech ses vrátila za mikrofon
a ještě v takovém čase, kdy se měnily

hodiny. Docela by mne zajímalo, jako
stálého posluchače rozhlasu, jak to
v takovém rádiu vypadá a ještě k tomu tak
časně ráno. V kolik hodin odjíždíš z Lidic,
abys byla v 5.00 hodin za mikrofonem.
• Jsem, jak se říká, skřivánek, vstávám bez problémů… večer nerada protahuju. Už dávno
jsem neflámovala, nebaví mě to. K vysílání musím být připravena ve studiu na Vinohradech
kolem půl páté ráno.
Jedu z Lidic kolem čtvrté autem a mám jedinou
obavu - abych dojela bez nehody. V rádiu v tom
čase najdu jen nezbytnou službu - vrátného,
zvukového technika a zprávaře. Jinak je tam
pusto a prázdno… a klidně přiznám, že se
na těch dlouhých a temných chodbách a vlastně
i v opuštěném studiu trochu bojím.
• Abys mohla k posluchačům mluvit tři hodiny, ještě k tomu si hlídat čas, abys myšlenku ukončila před časovým znamením, tak
si představuji, že si musíš vše připravit
do psaného textu a pak se v tom orientovat.
Navíc si říkám, že čteš s brýlemi a to není
někdy žádná legrace, padají z nosu, takže
na hlase posluchač nesmí poznat, že tam
máš fofr, připomínky z režie do toho hudba.
Je to přímo do éteru bez nějakého střihání.
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• Brejle jsou to poslední, u nich platí: hlavně je
nezapomenout doma. Texty si k vysílání dost
pečlivě připravuju, ale snažím se v únosné míře
také improvizovat.
Každá zkušenost je dobrá. Ale opojná je
naprostá svoboda - jsem za tím mikrofonem
opravdu za sebe, nikdo mi nedává ani rady, ani
příkazy. Každá sláva - nebo i ostuda - jde
na můj vrub.
A to je odpovědné.
• Zaslechl jsem, že si s tebou posluchači
povídají přímo přes telefon, takže co
vyslovíš, nelze vrátit.
• Telefon v přímém vysílání je věc ošidná, ne
každý z posluchačů se umí přesně vyjádřit, někomu není rozumět, z někoho sdělení leze jak
z chlupatý deky… já telefony využívám málo.
Říkám si, že začátek neděle se v klidu odehraje
bez telefonu, bez mobilu a bez mejlů…
Když je na programu vlídné slovo a pěkná
muzika, líp se vstává.
• Také bych se tě rád zeptal i na televizi, ale
už 15 let se na „telebednu“ nedívám, takže
nemám srovnání. Můžeš mi něco povědět,
jak spolupracuješ s televizí?
• Pro televizi jsem toho moc neudělala, pár zábavných pořadů, několik pohádek, v poslední
době spolupracuju na scénářích pro Jiřinu
Bohdalovou… ale jsou to jen drobnosti, těžiště
mé práce bylo, je a zůstává v textech psaných.
• Byl bych rád, kdybys zavzpomínala
na jednu pohádku, kterou jsi pro televizi na-
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psala. Pamatuji si, že v ní hrála plejáda našich herců a samozřejmě i Jiří Sovák.
(Tuto pohádku jsi mi i věnovala pro dětské
amatérské divadlo, které jak víš jsem více
než 20 let vedl. Začínal jsem v lidickém
kulturáku.)
Nyní si ale nemohu na název tvé pohádky
vzpomenout, vím jen, že by v současné době
byla velice aktuální, protože království
o kterém se vypráví, se jmenuje Nouzov.
• Ta pohádka se jmenovala „Pane králi, jdeme
zdáli…“ Hlavní roli zchudlého krále tehdy hrál
Jiří Sovák, což považuju za prst osudu.
Bylo to totiž v době, kdy jsme oba zdaleka
neměli tušení, že si spolu v budoucnosti
padnem kolem krku při společné práci na jeho
vzpomínkách.
A prince mi hrál Marek Eben… Moc mu to
slušelo. Také tam hrál Lubomír Lipský,
Jan Hartl, Magda Reifová, Miroslav Vladyka
a samozřejmě to pověstné „a další“. (Humorná
pohádka o třech princeznách, které hledaly
bohaté ženichy. Scénář: S. Kopecká. Kamera:

F. Němec. Režie: J. Pokorná.) - (1989)
• A že se království jmenovalo Nouzov je
pravda, no vidíš, je to dodnes docela současná
pohádka.
• Slávko, děkuji za dnešní povídání, a abych
nezapomněl. Kdy vysíláš na stanici Dvojka
své nejbližší nedělní ráno?
• První květnovou neděli, to je 6. května. Od pěti
do osmi hodin.
• Díky. Budu tě poslouchat... A jistě nebudu
sám!
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MATEŘSKÉ CENTRUM LIDIČKY text: Irena Přibylová
2. 5. 2012
7. 5. 2012
9. 5. 2012
13. 5. 2012

14. 5. 2012

16. 5. 2012
19. 5. 2012

23. 5. 2012
30. 5. 2012

P ro g r am MC L id i čky n a K V ĚT E N 2 012
od 16.00 hod. - zpívánky
od 9.30 hod. - třetí návštěva školky v rámci programu „Příprava
na školku“. Sraz účastníků programu je v 9.30 hod. před MŠ.
od 16.00 hod. - výtvarné řádění - budeme vyrábět kvetoucí stromy
od 14.00 hod. - mini kurz Polohování miminek dle Evy Kiedroň - kurz je
určen především nastávajícím rodičům a rodičům miminek do cca
4 měsíců věku. Během odpoledne se dozvíte základní informace
o fyziologickém vývoji miminek a naučíte se teoreticky i prakticky
zvládat správnou manipulaci s miminkem. Kurz je veden dle filozofie
známé dětské rehabilitační sestry Evy Kiedroň. Správné zacházení
s miminkem má velký vliv na jeho celkový budoucí vývoj. To, jak
miminko držíte, nosíte nebo houpete, ovlivní jeho zádové i břišní
svalstvo, které zajišťuje zdravé postavení páteře a dobrou funkci
vnitřních orgánů. Přijďte se tedy dozvědět něco nového a naučit se již
všeobecně známé polohy „tygříka“, „klokánka“, „zajíčka“ a mnoho
dalšího. Cena kurzu je 370,- Kč. Na kurz je nutné se přihlásit
na www.mclidicky.cz do 7. 5. 2012.
od 16.30 hod. - Pojízdný sekáč MaMiTa - přijďte si do MC Lidičky
prohlédnout dětské značkové zboží z druhé ruky (pro děti ve věku
0 - 6 let věku), dovezené z Anglie, Německa, USA a Švýcarska.
MaMiTa má ve svém sortimentu značkové oblečení, hračky,
karnevalové kostýmy a drogerii Dedra.
od 16.00 hod. - zpívánky
od 14.00 hod. - Den pro královny v MC Lidičky - přijďte si odpočinout
a užít si odpoledne plné pohody a relaxace. Můžete se těšit
na bezplatné nalíčení kosmetikou Mary Kay a v případě zájmu využít
služby masérky a pedikérky. Cena základní pedikúry je 150,- Kč.
Z masáží nabízíme: masáž zad 90,- Kč, masáž nohou zezadu 90,- Kč,
masáž rukou 80,-Kč, masáž šíje 70,- Kč a masáž zad a šíje 140,- Kč.
Drobné občerstvení, čaj a káva zajištěno. V případě Vašeho zájmu se
přihlaste pomocí on-line formuláře na www.mclidicky.cz do 14. 5. 2012.
od 16.00 hod. - výtvarné řádění - budeme vyrábět květinový koš
z papíru
od 16.00 hod. - zpívánky

Milé děti, rodiče i prarodiče, opět Vám
přinášíme program našeho centra, který je
i v měsíci květnu bohatý na akce různého
druhu. Kromě pravidelných aktivit, kterými jsou
cvičení rodičů s dětmi, zpívánky a výtvarné
řádění, se můžete těšit na několik dalších akcí
pro děti i dospělé. Nejprve bychom rádi

připomněli konání Pálení čarodějnic, na které
jsme upozorňovali již v minulém Zpravodaji
a na které jste obdrželi pozvánku do Vašich
poštovních schránek. A co nás tedy v květnu
čeká? V pondělí 14. května přijede do Lidiček
pojízdný „sekáč“ MaMiTa, který nabízí značkové
zboží z druhé ruky pro děti od 0 do 6 let věku
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dovezené z Anglie, Německa, Švýcarska
a USA. Součástí nabídky jsou i hand made
tašky, česká eko - drogerie Dedra a půjčovna
karnevalových kostýmů.
V polovině května nabízíme kurz Polohování
miminek dle Evy Kiedroň, který je určen
nastávajícím rodičům a rodičům s miminky
do přibližně 4 měsíců věku.
Dozvíte se zde praktické informace
o fyziologickém vývoji miminek a naučíte se
teoreticky i prakticky zvládnout správnou
manipulaci s miminkem. Dále nás čeká Den

SHROMÁŽDĚNÍ U LIDICKÉ HRUŠNĚ

Velmi krásné odpoledne prožili všichni ti, kteří
se už popáté zúčastnili „Shromáždění
u Památné Lidické hrušně“ v sobotu 14. dubna,
aby si připomenuli její význam v pohnuté historii
naší obce. Počasí vůbec nemělo být hezké, ale
příroda je nevyzpytatelná, a tak si poměrně
početný dav, který se u Lidické hrušně
na pietním území sešel, užíval slunce a modré
oblohy.
A také si „užil“ velmi pěkného a moudrého
mluveného slova Stanislava Motla, kterého
mnozí znají jako investigativního žurnalistu
a spisovatele. Že lidé Lidickou hrušeň obdivují,
je zřejmé a jasné, ale pan Motl vyslovil i obdiv
a uznání nad tím, že se taková akce koná.
Za vším je nutné hledat konkrétní lidi - v tomto
případě je to pan Antonín Nešpor st., jenž se
jako předseda Občanského sdružení Lidice
zasadil o prohlášení hrušně Památným
stromem a je organizátorem všech pěti ročníků
„shromáždění“. Vernisáž výstavy uměleckých
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pro královny, který je určen především
maminkám a babičkám. Můžete se těšit
na bezplatné nalíčení kosmetikou Mary Kay
a v případě zájmu využít služby masérky
a pedikérky. A začátkem června se můžete těšit
na již tradiční Den dětí, na jehož pořádání se
budeme stejně jako loni spolupodílet. Bližší
informace k programu naleznete v následujícím
programu nebo na www.mclidicky.cz.
A pozor! Na některé z akcí je nutné se předem
přihlásit!
Děkujeme a těšíme se na Vás! MC Lidičky
text a foto: Marek Veselý

děl, která byla věnována různými umělci k poctě
Lidické hrušně, následně probíhala v Oáze
Lidice.
Vystoupil na ní smíšený pěvecký sbor Gaudium
z Kladna, historik Jiří Nenutil z Tachova (mj.
spolupracoval na filmu Lidice) a samozřejmě
pan Nešpor, který zasvěceně vyprávěl o dílech,
která už ve sbírce jsou a představil i ta, která
za uplynulý rok do sbírky přibyla.
Vernisáže se účastnili i někteří z umělců, kteří
obrazy, fotografie, sochy a jiná díla do sbírky
věnovali.
U připraveného občerstvení se ještě rozproudila
neformální a milá debata návštěvníků, umělců
a organizátorů jedné z dalších - a vlastně již
tradičních - lidických akcí. Jenom drobná
poznámka na závěr: účast lidických občanů byla
malá, což už je také taková „tradice“.
Na fotografiích: celkový záběr na shromáždění;
pánové Antonín Nešpor st. a Stanislav Motl.
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PLZEŇ – OBNOVA POMNÍČKU LIDIC

(Lidická, Lidických žen, apod.) Prosíme Vás

V centrálním parku Lochotín, uprostřed
největšího sídliště v Plzni, bude v pondělí
11. června 2012 obnovený pomníček obci
Lidice. (LIDICE-VARUJÍ!) Zazpívá zde operní
pěvkyně z Ekvádoru Lídice Robinson.

pošlete nám fotku ulice i s Vámi u názvu ulice a
napište město, vesnici, ve kterém se nachází!
Foto může být z vaší návštěvy v obci či městě
na e.mail:
havlujova.gabriela@seznam.cz

7. ROČNÍK SOUTĚŽE „LIDICE PRO
21. STOLETÍ“ Lounské Gymnázium
Václava Hlavatého je nejúspěšnější
v 7. ročníku mezinárodní internetové
vědomostní
soutěže
pro
mládež
„Lidice pro 21. století“! Je to vynikající
úspěch. Více jak pětina všech finalistů je
z tohoto gymnázia, to ještě v mnohaleté
historii soutěže nebylo. Gymnázium bude
mít od Památníku Lidice uhrazen autobus
na vyhlášení vítězů 14. června v Kladně.
Tomuto úspěchu napomohl určitě Památník
Lidice řadou programů a besed v regionu,
ale také vynikající film Lidice.
ŽIJÍ LIDICE V KAŽDÉM MĚSTĚ???
Téměř v každém městě, vesnici v Čechách
ve Slezku i na Moravě nalezneme ulici,

Do 31. prosince 2012. Děkujeme. (některé
z vás vylosujeme a dostanete knižní publikace
z Památníku i Obecního úřadu Lidice).
Fotografie: 1. Foto čtenářky lidické knihovny
paní Jitky Faltové z Prahy - Lidická ulice
Praha - Smíchov. 2. Foto z výletu - manžel
paní Faltové - Lidická ulice - Znojmo.
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LIDICE text: Bohumil Řeřicha
Za tímto jménem se skrývá ohromná tragédie,
utrpení a životy nevinných obětí. Nacisté
po atentátu na říšského protektora R. Heydricha
museli nalézt za každou cenu viníka. Stala se
jím poklidná obec nedaleko Kladna, Lidice, kterou 10. června 1942 vypálili, muže zastřelili,
ženy odvedly do koncentračního tábora Ravensbrück, 82 dětí zavraždili a některé předali
na
převýchovu.
Poprvé
od
vzniku
2. sv. války tento zločin zveřejnili jako výstrahu
a varování. Světová publicita však přinesla
opak. V mnoha latinsko - amerických zemích
dostávaly v soucitu s touto tragédií dívky jméno
do této doby neznámé obce daleko
v Československu, jméno Lidice.
Pan Zdeněk Fous, tvůrce vynikajícího Lidického
zpravodaje díky své znalosti španělštiny
(*poznámka ZF: stále se učím pane Řeřicho)
navázal úzké kontakty s dívkami, ženami,
žijícími v zemích Latinské Ameriky. Je kouzelné

je vidět na facebookových stránkách pana
Fouse a číst jejich vzkazy: Lidice Candelario
z Porto Rica, Lídice Romay z Venezuely, Lídice
Róbinson z Argentiny, Lidicze Padilla Suazo
z Hondurasu, a nebo Mayra Lídice z Mexico
City.
To je jen zlomek těch, které navázaly s panem
Fousem přátelství. On prakticky i přes svůj
zdravotní handicap svými kontakty s těmito
ženami a dívkami popularizuje obec Lidice
na celém světě.
Z mého osobního pohledu bych chtěl vyjádřit
panu Fousovi hlubokou úctu s přáním, aby se
buď všechny ženy „Lidice“ a nebo část z nich
s panem Fousem setkaly. Byla by to nejen pocta pro obec Lidice, ale i pro Památník Lidice.
Účast na každoroční Pietě ať už jedné nebo
i více žen se jménem Lidice by jen potvrdila to,
že tato obec i se svým Památníkem jsou nejen
symbolem národním, ale i mezinárodním.

FILM LIDICE NA FILMOVÉM FESTIVALU V USA VE MĚSTĚ PHOENIX - ARIZONA
• Dobry den, pane Fousi, tak jsem poznal na prednasce v galerii Dox Vasi kolegyni. Jak se Vam dari?
Momentalne jsem v USA, kde budou delat take projekci filmu Lidice. Netusite kolik zen nam zde bydli?
Nevite zda zije nejaka pobliz Los Angeles? Hezky den,
Adam Dvorak (producent filmu) 28. 3. 2012
• Dobrý den, pane Dvořáku, jestli jste zaregistroval, dal jsem výzvu na facebook a upozornil
všechny ženy Lidice žijící z USA. Snad se některá přihlásí. Více jsem nebyl schopen udělat.
Zdravím z Lidic, Zdeněk Fous (31. 3. 2012)
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• Dekuji moc, uz se mi jedna pani ozvala.
Vcera vecer jsme dostali cenu divaku
na festivalu ve městě Phoenix v Arizone.
Moc se to tu divakum libilo, budou
pridavat dve predstaveni.
To posledni bylo totalne vyprodane.
Hezky den a jeste jednou dekuji.
Adam Dvorak (producent filmu Lidice)
Phoenix – Arizona - USA (2. 4. 2012)

POZDRAV Z CYKLO STEZKY LIDICE - HŘEBEČ text i foto: Jirka Černý

Ahoj Zdeňku, jelikož jsem dnes v neděli
25. března 2012 na chvilku vytáhl kolo, šel jsem
projet novou cyklostezku do Hřebče (pokud vím,
není ještě oficiálně předaná do provozu), ale již
vypadá jako hotová. Jezdíme po ní i s Jaruškou
v kočáru, je to příjemná procházka. Míša s její
mamkou tak byly v pátek ve Hřebči
na velikonoční výstavě.
Je to rychlá spojnice s Hřebčí a následně potom
s Kladnem a zejména není vůbec nutné jet
po silnici (ve Hřebči se totiž Lidická ulice jen
přejede a již je možné pokračovat ulicí kolem
školy a následně ke hřebečské přehradě
a potom kolem Čamrdy do Kladna).
Stezka vede po poli - v podstatě po horizontu,
takže nabízí výhledy na Kladno, Lidice,
Hostouň, Ruzyni. Jelikož dnešní sluníčko bylo
hodně ostré, tak jsem fotil sice cestou
do Hřebče (takže sekvence fotek je Lidice -

Hřebeč), ale pouze ve směru na Lidice (sluníčko
šlo odpoledne pochopitelně od Kladna, a tak
jsem vždy zastavil a otočil se na focení). Takže
s focením začínám kousek za hřištěm, kde
cyklostezka odbočuje ze staré dobré cesty
„topolové“ vedoucí kolem Lidic - odbočuje právě
na vrstevnici - vrchol onoho svahu vedoucího
k buštěhradské silnici. Další fotky dokumentují
výsadbu stromů kolem stezky a pohled
na Lidice (vpravo dole již nová zástavba),
výhled ve směru Hostouň (v dáli), pravoúhlou
zatáčku pod svahem (na horizontu nahoře je
vidět právě stezka lemovaná stromy), pohled
na Lidice od Hřebče (jednou se Zoomem)
a vjezd na stezku v Hřebči. Tolik pro Tvou info,
protože na kole jsi toho taky hodně najezdil,
takže Tě to určitě zajímá - jestli teda už nemáš
fotky od někoho jiného. Když nic jiného, je to
pohled na předjarní okolí Lidic.

• Poznámka redakce: polní cesta byla vybudována z dotačního titulu Středočeského fondu
životního prostředí a zemědělství, tuto dotaci obdržela obec Lidice v roce 2011.
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NÁVŠTĚVA Z LIDIC V BUŠTĚHRADSKÉ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
text: Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka, foto: Pavel Horešovský
V úterý 10. dubna 2012 odpoledne přišli
za dětmi vzácní hosté. Lidické dítě, pan Pavel
Horešovský a lidická žena, paní Milada Cábová.
Společně se s dětmi potkávají v Památníku
Lidice při významných událostech. To ale
většinou nezbývá čas na klidné a důstojné
povídání o událostech, které se přehnaly
Lidicemi 10. června roku 1942 a měly své
smutné pokračování v letech dalších.
V úvodu vzpomínal pan Pavel Horešovský prodloužila o dalších třicet minut. Žáci byli totiž
na všechny děti ze starých Lidic, připomenul velice zvídaví a měli ke svým hostům spoustu
smutné osudy těch, co se do Lidic už nikdy otázek. Nejvýraznější odpověď na jednu z nich
nevrátily a řekl žákům i část svého životního se všichni dozvěděli v závěru. „Důležité je, aby
příběhu. Jak se žilo v Lidicích před válkou se už nikdy tragédie Lidic neopakovala.“
i během ní, o tom všem vyprávěla malým Se svými hosty se rozloučili nejen potleskem,
posluchačům srozumitelně a jasně paní Milada ale i písničkou, která měla být specifickým
Cábová. Plánovaná půlhodinová beseda se poděkováním za všechna vyřčená slova.
• 22. března 2012 byli na besedě v Základní škole Bakov nad Jizerou, Marie Šupíková,
Jana Hanzlíková a Pavel Horešovský.
• 28. března 2012 byli na besedě v Základní škole Sázava, Věra Čepelová, Milada Cábová,
Veronika Rýmonová a Pavel Horešovský.

KNIHOVNA LIDICE A JEJÍ KNIHOVNÍCI - vzpomínky na pokračování - 5. část
připravuje: Zdeněk Fous
…další pokračování vzpomínek začnu slovy, která obecní kronikář a knihovník pan Josef Kovářík
napsal rok po „nuceném“ ukončení lidické knihovny v roce 1991. „Dnes po roce si na knihovnu
ani nikdo nevzpomene včetně našeho obecního zastupitelstva“. Pane Kováříku, kdyby to byl
jen rok, ale bylo to celkem 8 roků, co v nových Lidicích knihovna nebyla. Nabízí se zamyšlení
ke srovnání s našimi předky. 10. června 1942 knihovna shořela s vesnicí, (zachránila se jen jedna
kniha „Psohlavci“ A. Jiráska), ale jen se navrátily ženy z koncentračního tábora v Ravensbrücku,
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tak už od 17. ledna 1946 měla knihovnice paní
Marie Nejedlá knihovnu z darovaných knih,
ve svém dočasném bytě v Kladně Kročehlavech, a pak v bytě nového domku
v Lidicích čp. 51.
V roce 1999 se rozhodl pan Ing. Čestmír
Sklenička, že se vynasnaží, při vzpomínce
na svého dlouholetého přítele knihovníka Josefa
Kováříka, knihovnu v Lidicích znovu obnovit.
V tomto roce se dokončovala stavba domu
OÁZA a zde se dozvěděl, že by se mohla jedna
místnost pro knihovnu uvolnit. Ostatní záležitosti
s novou dokumentací, při obnovení knihovny,
projednával s paní Miroslavou Frolíkovou, vedoucí odboru služeb čtenářům a kulturně výchovné činnosti Středočeské vědecké knihovny
v Kladně. Paní Mirka, (viz foto od Nadi Červové)

byla opravdu, jak se říká „člověk na svém
místě“. Kdo ji znal, ji rád ve své knihovně vítal.
Vždy byla plná elánu, úsměvu a odhodlání pomoci každému s knihovnickou problematikou.
Pro obnovu naší knihovny se velice zasloužila.
Proč píši v minulém čase?
Paní Mirka zemřela po těžké nemoci ve věku
65 let v roce 2011.
Když už se panu Skleničkovi podařilo získat dokumentaci k nové knihovně, měl i souhlas
obecního zastupitelstva, také měl i prostor
pro novou knihovnu, ale zbýval mu jen knihovník. S Václavem Zelenkou (viz fotografie
od Aleše Kachlíka, pan Sklenička je vlevo) se
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dohodl, že oslovil mne, Zdeňka Fouse.
A protože jsem pana Josefa Kováříka znal nejen z knihovny, ale Kováříkovi byli naši dobří
přátelé, nemusel jsem se dlouho rozhodovat.
Chtěl jsem napomoci dobré věci, co tady pan
Kovařík dlouhé roky úspěšně budoval. První
začátky s knihovnou začínaly při odvozu knih
ze sklepení bývalého Kulturního domu. Škoda,
že jsem tenkrát vše nefotil. To byl opravdu
žalostný pohled. Knihy v pobořených policích,
nebo na hromadách zasypaných stavební sutí
(v té místnosti se dělala nová elektroinstalace).
Při odvozu knih nám velice pomohl pan Petr
Klíma, zapůjčil plastové přepravky a také
pomáhal odvážet spolu s obecním zastupitelem
Václavem Zelenkou. Další pomocníci při odvozu
knih do OÁZY byli pracovníci OÚ paní Jaroslava
Hanzlíková, Michaela Holubová a pan František
Kolář, v té době starosta.
Příští dny jsem uvítal další pomoc paní Mirky
Frolíkové, přijela se svými kolegyněmi paní
Kvíčalovou z Kladna a paní Hrabánkovou
ze Slaného. Knížku po knížce vybíraly
a rozhodly, které se mohou ve fondu knihovny
ponechat. Velké množství knih bylo nenávratně
poškozeno. Pro srovnání uvedu, že v roce 1955
měla naše knihovna ve fondu 2.448 knih
a po revizi v roce 1999 jich zůstalo 1.007.
(Knihovna má však stále nejnovější knihy
z výměnných fondů SVK Kladno.) Po vyřazení
poškozených knih pro mne, nového knihovníka,
nastalo velké uklízení, tzn. vysavač, hadr,
saponát, voda, kýbl a pak balení a ukládání knih
do nových polic v OÁZE. (pokračování příště)
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VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE - NABÍDKA Z NOVÝCH KNIH text: Zdeněk Fous
• Milí čtenáři i noví zájemci o čtení, od 13. dubna máme v naší knihovně
pro vás připravené nové knihy z výměnného fondu SVK Kladno. Celkem
275 knih všech žánrů v hodnotě 55. 550,- Kč. Z nabídky vybíráme část titulů:
Gisela Fischer:
CO SE DĚJE NA SELSKÉM DVOŘE.
Na vesnickém statku
je pořád co dělat: je
třeba orat, vláčet, sít,
sekat a sklízet. Dětem
se život na vesnici
velmi líbí. Tato knížka
jim prozradí mnoho
zajímavého. Podnítí
jejich
fantazii
a
zodpoví i mnohá
neodbytná proč.
Charlotte BRONTËOVÁ: PROFESOR.
Mladý šlechtic William Crimsworth je
po smrti rodičů nucen pracovat pro
svého
staršího
despotického a lakomého bratra, který
vlastní mlýn v severní Anglii. Když si
konečně uvědomí,
že je nezbytné vzít
život do vlastních
rukou, odjede do

Belgie, kde získá místo učitele angličtiny v dívčí
škole. Charismatický William si brzy vydobude
nejen respekt žákyň, většinou dívek z vyšších
kruhů, ale také obdiv půvabné ředitelky školy,
slečny Zoraide Reuterové. … více se už dozvíte
po přečtení knihy. PROFESOR je prvním
románem slavné anglické spisovatelky Charlotte
Brontëové (Jana Eyrová, Shirley, Villette) a českým čtenářům je představen vůbec poprvé.
Jan Cimický: POSLEDNÍ NÁVRAT.
MUDr. Jan Cimický je znám široké veřejnosti
jako psychiatr. Z jeho životních a pracovních
zkušeností vychází též novela Poslední návrat.
Potřeba citového zázemí a vzájemného porozumění je zde zobrazena na zdánlivě nesourodém vztahu věhlasného
chirurga,
profesora Havleny a
desetiletého školáka
Ládi, poznamenaného
bezútěšným životem v
rozvrácené rodině. Děj
se zpočátku rozvíjí ve
dvou liniích, čtenář poznává zcela odlišná
prostředí obou hlavních hrdinů, atd., atd…

Všechny čtenáře do knihovny srdečně zveme, rádi Vám novou nabídku osobně představíme.
V měsíci květnu 2012 vždy v pátek od 16.00 – 18.00 hodin se na Vás těší
Jirka Černý a Míša Indráková
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